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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Székhelye: 2030 Érd, Hernád utca 15/A
Adószáma: 19576583-1-13
Számlaszáma: 11702036-20532178
Honlap: www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

Füleki József +36 30 608-7517; mkoeelnok@gmail.com
Libnárné Herczeg Ilona/Gazdasági Vezető
+36 20 517-1130;
eseveria@citromail.hu
a harmadik elnökségi tag tisztsége jelenleg betöltetlen

Ellenőrző bizottság:
Elnök:
Zöld Józsefné +36 30 910-8649; lenke.zilike@gmail.com
Tagok:
Molnár Veronika
+36 30 395-2228
Sas István
+36 22 325-539
Tisztségviselők:
Főtitkár:
Schipeck Gusztávné
+36 20 ; mkoetitkar@gmail.com
Főszerkesztő:
dr. Solti Ádám
+36 1 372-2500/8614; sadambio@elte.hu
Szakmai vezető:
a poszt betöltetlen
Kiadványterjesztő: Rigerszki Zoltán
+36 30 488-4096; zoltanrigerszki@hotmail.com
Magfelelős:
Ruzsics István
+36 30 440-3876; ruzsics.istvan@t-online.hu
Budapesti cs. titkára: Horváth Ferenc
+36 20 546-2668; fehernyirfa@fehernyirfa.hu
Győri csop. titkára: Kádár I. Csaba
+36 30 927-0432; csaba.kadar@kadartech.hu
Érdi csoport titkára: Jokhel Csaba
+36 20 925-5851; jokhelcsaba@t-online.hu
Székesfehérvári cs. t.: Birkás Erika
;berika6661@freemail.hu
Könyvtáros:
Szlabey Gábor
+36 30 527-0866; gabor.szlabey@gmail.com

Éves tagdíj, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 6000 Ft
Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft
Állandó kiadványaink:
Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, 44 oldalon.
A szakmai folyóirat on-line verziója, amely az archívumba is betekintést enged, térítés
ellenében előfizethető, 2500 Ft (MKOE tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE tagoknak)
Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2 × 24 lapon
(összesen 96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE
tagoknak).
Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente 6
alkalommal, változó oldalszámon.
Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre várjuk:

mkoetitkar@gmail.com
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Kedves Tagtársak!
Mindenkinek Boldog Új esztendőt Kívánunk!
Új év, új lehetőségek, egyesületünk életében is.
Változások minden területen, ezért kérünk minden kedves Tagtársat, hogy egy kicsit
figyelmesebben olvassanak el minden Közleményt, információt, mert, ahogy haladunk a
munkával, úgy kerülnek nyilvánosságra a változások.
*
2013. december 15-én a füvészkertben megtartott Közgyűlésünkön 27 fő volt jelen.
A jegyzőkönyv szó szerinti gépelt változata:
Az MKOE 2013. december 15-én 13.00 órai kezdettel megtartott Közgyűlésének
jegyzőkönyve.
Elnök megnyitja a Közgyűlést, ismerteti a mai programot. A jegyzőkönyv vezetésre felkéri
Rigerszki Zoltánt, aki elfogadja, a Közgyűlés megszavazza.
A Közgyűlés levezető Elnöke személyére az Elnök dr. Nemes Lajost kéri fel, aki a jelölést
elfogadja, a Közgyűlés pedig, egyhangúlag elfogadja.
A jegyzőkönyv hitelesítését Zátonyi Pál és Simon Pál vállalja.
A levezető Elnök, dr. Nemes Lajos felkéri Békefi József Elnököt, hogy számoljon be a
tisztségét felölelő időszakban végzett tevékenységéről.
Békefi József Elnök megtartja beszámolóját, előtte megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazó és
határozatképes.
Az elnöki beszámoló írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.
A levezető Elnök megköszöni az Elnök beszámolóját.
A Közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja, és ezúton köszöni meg az Elnök
áldozatos tevékenységét és odaadó munkáját.
A levezető Elnök kéri az elnökség tagjait, hogy beszámolójukat tartsák meg.
Barna János Szakmai Vezető helyett Rigerszki Zoltán beszámol a cserelapok küldésefogadása helyzetének változásáról, amit jövőre, 2014-től Rigerszki Zoltán vállal.
Az egyesület gazdasági helyzetéről Libnárné Herczeg Ilona Gazdasági Vezető számol be a
mellékelt írásos beszámoló alapján.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja és köszöni áldozatos és pontos munkáját.
Ezt követően az Elnök tisztségéről lemond, ezzel együtt az elnökség is.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Dr. Nemes Lajos levezető Elnök ismerteti az új elnökség megválasztásának folyamatát, majd
felkéri Schipeckné Erika Főtitkárt, hogy ismertesse az MKOE Alapszabályának szükséges
módosítását és annak okait.
A Főtitkár a mellékelt írásos anyag szerint megtartja tájékoztatását.
Az ismertetett Alapszabályt a Közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi.
A Főtitkár az új elnökségre jelöli:
- Libnár Antalnét /Herczeg Ilona/
- Füleki Józsefet és
- Dr. Solti Ádámot,
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akik, elfogadják a jelölést.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a három elnökségi tagot egy szavazati eljárásban
szavazza meg.
A Közgyűlés az új Elnökség tagjait egyhangúlag megszavazza, elfogadja.
Az új Elnökség visszavonult, majd határozatát ismerteti, miszerint maguk közül Füleki
Józsefet Elnöknek, Libnárné Herczeg Ilonát Gazdasági vezetőnek, dr. Solti Ádámot a Kaktusz
Világ Főszerkesztőjének megválasztotta.
A Főtitkár javaslatot tesz (jelölés alapján) az Ellenőrző Bizottság tagjaira, akik:
- Zöld Józsefné elnök,
- Molnár Veronika
- Sas István
Az Ellenőrző Bizottság tagjai a jelölésüket elvállalják.
Az Ellenőrző Bizottság Zöld Józsefnét választja az Ellenőrző Bizottság Elnökéül.
Az MKOE új Elnöksége, illetve Elnöke, Füleki József megbízza Schipeck Gusztávné, Erikát
az MKOE főtitkári teendőinek ellátására.
A levezető Elnök, dr. Nemes Lajos megállapítja, hogy az új elnökség megválasztása
szabályos volt, melyet a Közgyűlés egyhangú szavazatával megerősít.
A levezető elnök kijelenti, hogy ezzel az Ő feladata lezárult.
Az új elnök megtartja nyitóbeszédét.
Budapest, 2013. december 15.
*
Az Alapszabályunkban bekövetkezett fontosabb változásokat ismertetném:
2014-es évtől 3 feltételnek kell megfelelni, hogy a közhasznúságunk fent maradhasson. A 3ból 2-nek nem felelünk meg:
Nem végeztünk állami vagy önkormányzati közfeladatot és 2 évre visszamenőlegesen, évi
gazdálkodásunk negatív eredménnyel zárult.
Tehát 2014-től „csak sima” Egyesületként működünk tovább.
Itt jegyezném meg, hogy a jelenlegi törvények értelmében az adó 1%-ára továbbra is igényt
tarthatunk.
A legfontosabb változás, még az egyesületünk szervezeti felépítését érintette.
Eddig 11 tagból állt az elnökség:
Elnök, Főtitkár, Gazdasági Vezető, Főszerkesztő, Szakmai Vezető, Szervezési Vezető, és 5
helyi csoport Titkára.
A Tisztségviselőket a Közgyűlésnek kellett megválasztani.
Mostantól az Elnökség 3 tagból áll, joguk van bármilyen tisztség betöltésére és Ők választják
ki és látják el feladatokkal a tagság tisztségviselőit.
/ez alól a helyi titkárok a kivételek, mert Őket a saját csoportjuk választja/.
Az új vezetés célja az egyesület egyben tartása, felelősebb gazdálkodása, taglétszámának
növelése, kapcsolat tartások helyre hozása, és minden olyan tevékenység, mely az egyesület
jövőjét pozitív irányban befolyásolja, de ez a tagság fizikai és morális közreműködése nélkül
nagyon lassan megy.
*
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A Közgyűlés után végre, a korgó gyomrok és a száraz torkok is enyhülést találtak. Sajnos az
idő rövidsége és a kötelező dolgok miatt egy kicsit „kapkodós és egyszerű” lett a karácsonyi
hangulat, de ami késik, nem múlik!
*
Az elnökségi ülések többnyire nyitottak, és havi rendszerességgel történnek, de az
összejöveteleket nem tudjuk sűrűbbé tenni, ezért nem szerencsés az amúgy is eléggé leterhelt
elnökséget a szűkre szabott idejükben, be nem tervezett témákkal is terhelni. Ezért a gyors és
hatékony munka érdekében kérjük tagjainkat, hogy észrevételüket, véleményüket, ötleteiket
e-mailben az mkoetitkar@gmail.com címre küldjék, hogy kellő alapossággal tudjunk az
észrevételekkel foglalkozni.
Ez az üzenet küldési lehetőség, lassan már 1 éve áll mindenki rendelkezésére. Válasz nélkül
senki nem marad.
A honlap és az egyéb nyilvános helyen történő egyesületi kritikák, problémák ecsetelése nem
az egyesület érdekeit szolgálja.
Ezért tisztelettel kérünk minden tagot, hogy vegye komolyan kéréseinket és az
Alapszabályban foglaltakat.

*
HELYSZÍN VÁLTOZÁS
MINDEN TAGTÁRS FIGYELMÉBE, LAKÓHELYTŐL FÜGGETLENÜL!
A Budapesten történő összejövetelek helyszíne megváltozott! Ez nem csak a budapesti
csoportot érinti, hanem minden tagtársat, aki él az MKOE tagsággal járó jogokkal és
kötelességekkel. Az egész egyesületünket is érintő összejövetelek helyszíne januártól a
Füvészkertből átkerült a Budapest X. ker., Maglódi u. 8 címen szereplő Magyar Gyula
Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolába. /www.magyula.hu/
Bejárat az iskolához, az Olaj utcából nyílik. A megközelíthetőségről, bejutásról a budapesti
csoport titkárnál is lehet érdeklődni. A váltás oka, hogy szeretnénk minél több, a kaktuszok
iránt érdeklődő fiatalt is bevonni az egyesület életébe.
A kiállításunk helyszínéről az írás pillanatban még folynak a megbeszélések.
*
HELYI CSOPORTOK HÍREI
Kedves Tagtársak!
MKOE budapesti csoportjának 2014/1. félévi programja
Február 10. Hétfő
Horváth Ferenc: Turbinicarpus nemzetség
Március 10. Hétfő
Kádár I Csaba: Paraguay, Brazília kaktuszos szemmel
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Április 14. Hétfő
Fogarasi István: Kaktuszok oltása, gyakorlati bemutató
Május 12. Hétfő
Félévzáró kerti piknik az iskola tankertészetében. Tankerti séta, szalonnasütés, kötetlen
beszélgetés!
Figyelem! Kezdés 17 órától!!!!
Az előadások helye és ideje: 18 órától a Magyar Gyula Kertészeti SZKI / 1106.Bp
Maglódi út.8/ tankertészeti „Rajzterem”.
A könyvtár ugyanitt az előadások napján 17 órától igénybe vehető.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Horváth Ferenc csoporttitkár, elérhetőség: Mobil: 06-20-546-2668,
E-mail: fehernyirfa@fehernyirfa.hu
*
Emlékeztető
2014. január 18-án, Érden megtartott vezetőségi megbeszélésről
A vezetőségi megbeszélés témái:
1. - költségvetés
2. - nyomda
3. – Anisits-díj
4. - SZMSZ
5. - következő vezetőségi és a márciusi Közgyűlés időpontja
Jelen vannak:
Füleki József elnök, Libnárné Herczeg Ilona elnökségi tag – gazdasági vezető, dr. Solti Ádám
elnökségi tag-főszerkesztő, Zöld Józsefné Ellenőrző Bizottság elnöke, Molnár Veronika E.B.
tag, Sas István E.B. tag, Schipeck Gusztávné főtitkár, Rigerszki Zoltán kiadványterjesztő
Jokhel Csaba érdi csoport titkár, Birkás Erika székesfehérvári csoport titkár
*
Napirenden kívül:
A székesfehérvári csoport új titkárt választott, Birkás Erika személyében.
Az erről készült eredeti jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet az elnökség részére átadták.
Szóban közlésre került, hogy a klubnapok helyszíne is változott, erről írásban kapunk majd
pontos értesítést.
Jó munkát és eredményes működést kívánunk!
A 2013 decemberében tartott Közgyűlésen megválasztott 3 tagú elnökségből, dr. Solti Ádám
az elnökségi posztról lemond.
Az idő rövidsége miatt, az Elnök kérésére jelölő Bizottság állt fel Jokhel Csaba és Birkás
Erika személyében.
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Február 1-ig várjuk a bizottsági tagok felé a harmadik elnökségi tag személyére a
jelölést.
Jokhel Csaba elérhetősége: jokhelcsaba@t-online.hu
Birkás Erika elérhetősége: berika6661@freemail.hu
A dátum lejárta után a beérkezett jelöléseket kérjük az elnökség részére eljuttatni.
*
1; Költségvetésünk a gazdasági vezető irányítása alatt elkészült:
Bevétel

2012
megvalósult

2013
megvalósult

Tagdíj+belépés

386 000

449 900

Kaktusz Világ előfizetés
Pozsgás lapok előfizetés
Kaktusz V. online
Kiállítás
Régi kiadványok
Magbevétel
Adó 1%
Adomány
Banki kamat
Egyéb, m.n.s. bevétel
Összesen:

716 100
300 200
nincs külön adat
870 000
111 340
61 785
442 094
2 100
59 389
2 949 008

565 600
204 500
15 000
1 290 000
278 305
167 380
282 164
303 800
29 532
86 764
3 672 945

2014
tervezett
egybe tervezve, az
összevonás miatt
1 200 000
240 000
15 000
1 200 000
200 000
150 000
300 000
20 000
30 000
66 000
3 421 000

Kiadás

2012
megvalósult

2013
megvalósult

2014
tervezett

Kiadványok előállítása
postaköltség+webes szolg.
Kiállítás-bérleti díjak
Könyvelés
Helyi csoportok
Egyéb kiadások
Banki költségek
Kamarai tagság
Összesen:

1 752 778

1 938 602

1 735 000

689 916
520 000
100 000
117 999
50 010
42 344
3 273 047

592 107
681 250
100 000
64 026
265 128
52 686
5 000
3 698 799

605 000
800 000
120 000
150 000
116 000
60 000
egyéb kiadásban
3 586 000

éves eredmény

-324 039

-25 854

-165 000

Az éves gazdálkodásunk sajnos most is negatívan zárt, de már nem olyan nagymértékben,
mint 2012-ben. A 2014-re tervezett költségvetés is mutatja, hogy az egyesület nincs könnyű
helyzetben.
A felemelkedés érdekében az elnökség minden tőle telhetőt megtesz és kéri a Tagság
megértését a keménynek tűnő döntések tudomásul vételében.
2; Az elnökség több nyomdától kért árajánlatot, hogy a kiadványokkal kapcsolatos
költségeken is tudjon faragni. A kiadványterjesztőnk a postaköltségek csökkentésével
kapcsolatban próbál meg intézkedni.
A K.V.-t előre láthatólag 300, a Közleményeket 180 db-os példányszámban kívánjuk
megjelentetni.
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*
Egyesületünk gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy a tagság által önként vállalt
feladatok elvégzéséhez-végrehajtásához felmerült költségek kifizetésre kerüljenek a jövőben.
Az önkéntesen vállalt feladatok végrehajtásában keletkezett költségeket az egyesület
nem tudja megtéríteni!
Jelenleg üzemelő honlapunk működéséhez szükséges összeg 2014 március 31-ig rendezve
van a szolgáltató felé.
A továbbiakban dr. Gyúró Zoltán által, teljesen ingyen felajánlott és készített honlap kerül
beüzemelésre.
Kérünk mindenkit, hogy a honlapon lévő adat és képállományt, akinek szüksége van rá,
az töltse le, mert az egyesület nem tud felelősséget vállalni az „elveszett” tartalmakért.
*
3; 2014-ben az elnökség döntése alapján, Anisits-díjat kapnak: Ujréti Miklós MKOE tag és
Debreczy Zsolt.
4; Az SZMSZ /Szervezeti, működési és ügyrendi szabályzat/ a megbeszélésen résztvevők
bevonásával végleges formát kapott, a jelenlegi elnökség-elnök igényének és az
Alapszabályzatunk figyelembe vételével.
Ügyvédi ellenőrzés után a tagság rendelkezésére bocsájtjuk, hogy tisztában legyenek a
tisztségekkel járó kötelességekkel és jogokkal.
5; Tervezett következő vezetőségi megbeszélés: február 15-én 10.00 óra, Érd.
Témák: - Szakgyűjtemény
- Honlap
- Kiállítási szabályzat és minden egyéb, ami a kiállítással kapcsolatos
Pozsgáslapok nyomda váltása.
A szokásos évi Közgyűlés tervezett ideje: március 8. szombat.
*
Időközben megjöttek a nyomdai árajánlatok:
Az elnökség a beérkezett ajánlatok közül az Érdi Rózsa Nyomda Kft. ajánlatát ítélte a
legkedvezőbbnek. A Nyomdával megállapodás történt a Kaktusz-Világ nyomtatására a 2014.
évtől.

KÖZGYŰLÉS
2014. március 8-án 13 órakor tartunk Közgyűlést
Helye: Budapest VIII. Illés utca Füvészkert emeleti előadó terem.
napirendi pontok: 1.) Elnökségi beszámoló a 2013 évről
2.) 2014 évi költségvetés elfogadása
3.) Közhasznúsági jelentés elfogadása
4.) Dr. Solti Ádám lemondása miatt új elnökségi tag választása
5.) Anisits-díjak átadása
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